
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu sebuah kegiatan penelitian yang

dilakukan di kelas. Menurut Arikunto, dkk (2008:2-3) ada tiga kata yang

membentuk pengertian tersebut, yakni :

1. Penelitian, menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek

dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan

mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti.

2. Tindakan, menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus

kegiatan untuk siswa.

3. Kelas, dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam

pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam

bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas

adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima

pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.

Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata inti, yaitu (1) penelitian,
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(2) tindakan, (3) kelas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara

bersama.

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian tindakan (action research)

yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran

dikelasnya. PTK berfokus kepada kelas atau pada proses belajar mengajar

yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas (silabus, materi, dan lain-lain)

ataupun output (hasil belajar). PTK harus tertuju atau mengenai hal-hal yang

terjadi di dalam kelas. (Arikunto dkk, 2008:58).

Sesuai dengan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Prosedur pelaksanaan

PTK yang meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan,

pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, dan refleksi.

Apabila diperlukan, pada tahap selanjutnya disusun rencana tindak lanjut.

Upaya tersebut dilakukan secara berdaur membentuk suatu siklus. Langkah-

langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus

berikutnya adalah:

1. Permasalahan

2. Perencanaan tindakan

3. Pelaksanaan tindakan

4. Pengamatan/ pengumpulan data atau Observasi

5. Refleksi

6. Perencanaan tindak lanjut.
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Untuk lebih jelasnya, rangkaian kegiatan dari setiap siklus dapat dilihat pada

gambar berikut:

Siklus I

Siklus II

Gambar 3.1 Siklus Kegiatan PTK
Arikunto, dkk (2008:74)

3.2 Tempat Penelitian

a. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 1 Rajabasa Raya Bandar

Lampung untuk mata pelajaran IPS kelas IV.

b. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 1 Rajabasa Raya Bandar

Lampung, karena peneliti bertugas sebagai guru kelas IV di SD tersebut.
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3.3 Subjek Penelitian

Dalam  PTK  ini  yang  menjadi  subjek penelitiannya adalah siswa kelas IV

SDN 1 Rajabasa Raya Bandar Lampung, yang terdiri dari 41 siswa dengan

komposisi 21 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

3.4 Alat Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu instrumen untuk mengadakan pengamatan terhadap

aktivitas siswa dan guru yang dilakukan oleh pengamat (observer) pada

proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

b. Tes, yaitu instrumen untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa melalui

tes tertulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan melalui:

1. Observasi aktivitas belajar siswa menggunakan tehnik instrument

penelitian berupa lembar observasi yang diisi oleh observer ketika

mengamati aktivitas belajar siswa selama proses belajar mengajar

berlangsung sebagai upaya untuk mengetahui kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan tindakan.

2. Observasi aktivitas kinerja guru yang digunakan untuk mengamati

aktivitas kinerja guru menggunakan lembar observasi kinerja guru siklus I

dan II yang masing-masing setiap siklusnya dilaksanakan sebanyak dua

kali pertemuan.

3. Tes hasil belajar siswa digunakan untuk memperoleh data kemampuan

siswa. Bentuk tes yang digunakan adalah tes isian singkat. Data yang

diperoleh dalam bentuk tes ini adalah nilai tes akhir dari siswa. Tes hasil
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belajar adalah instrument penelitian yang digunakan setelah kegiatan

belajar mengajar setiap siklus selesai dilaksanakan.

3.6 Teknik Analisis Data

Kegiatan analisa data dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan

kualitatif. Pada analisis data dilakukan melalui penggunaan statistik

sederhana berupa nilai – nilai yang diperoleh dari hasil aktivitas belajar setiap

siswa per siklus dan tes hasil belajar serta kinerja guru sebagai berikut:

1. Observasi aktivitas belajar siswa

Teknik yang digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa yang

meliputi indikator  sebagai berikut :

a. Keaktifan siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi.

b. Keaktifan siswa dalam mempelajari, mengamati, dan menemukan

sendiri bagaimana memperoleh situasi pengetahuan.

c. Keaktifan siswa dalam belajar kelompok.

d. Keaktifan siswa mengkomunikasikan hasil pikiran, dan penemuan dari

pengamatannya.

Indikator – indikator aktivitass belajar siswa tersebut dapat dilihat dalam

bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Contoh Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa

No Nama Aspek yang dinilai Σ Skor NAS Kriteria
A B C D

Jumlah
Rerata

Keterangan : Skala nilai per-indikator yang diamati dalam aktivitas belajar

siswa sebagai berikut:
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a. Keaktifan siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi.

1) Sangat aktif (skala nilai 4)

2) Aktif (skala nilai 3)

3) Cukup aktif (skala nilai 2)

4) Tidak aktif (skala nilai 1)

b. Keaktifan siswa dalam mempelajari, mengamati, dan menemukan sendiri

bagaimana memperoleh situasi pengetahuan.

1) Sangat aktif (skala nilai 4)

2) Aktif (skala nilai 3)

3) Cukup aktif (skala nilai 2)

4) Tidak aktif (skala nilai 1)

c. Keaktifan siswa dalam belajar kelompok.

1) Sangat aktif (skala nilai 4)

2) Aktif (skala nilai 3)

3) Cukup aktif (skala nilai 2)

4) Tidak aktif (skala nilai 1)

d. Keaktifan siswa mengkomunikasikan hasil pikiran, dan penemuan dari

pengamatannya.

1) Sangat aktif (skala nilai 4)

2) Aktif (skala nilai 3)

3) Cukup aktif (skala nilai 2)

4) Tidak aktif (skala nilai 1)

Untuk mencari nilai akhir aktivitas belajar siswa menggunakan rumus

sebagai berikut: = X 100
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Keterangan:

NA = Nilai Akhir Aktivitas

= Nilai skor aktivitas

= Nilai skor aktivitas tertinggi

100 = Bilangan tetap

Untuk mencari nilai rerata per indikator menggunakan rumus sebagai

berikut: = ...
Keterangan:

X = Rerata Nilai

X1 dst = Skala Nilai Aktivitas Siswa per Siswa

n = Jumlah Seluruh Siswa

Untuk menentukan  kriteria nilai aktivitas siswa (NAS) berdasarkan

perolehan skor skala nilai per siswa ditetapkan sebagai berikut:

20-50% = Kurang Aktif

51-79% = Aktif

80-100% = Sangat Aktif

2. Tes hasil belajar siswa

Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran

dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses, guru memberikan

latihan dengan soal isian singkat yang berjumlah 10 soal dengan

penghitungan masing-masing butir soal memiliki skor nilai 10 dan skor

maksimal adalah 100.
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Rumus yang digunakan untuk mencari jumlah nilai berdasarkan soal isian

singkat adalah: = X100

Keterangan :

NS = Nilai Siswa

100 = Bilangan Tetap

Untuk menentukan tuntas atau tidak tuntas siswa dalam mencapai nilai

hasil belajar, berpedoman kepada nilai KKM > 65.

Sedangkan penilaian ketuntasan belajar (presentase)= X 100

Keterangan : P = Presentase ketuntasan belajar

3.7 Langkah-langkah Kegiatan PTK Berdasarkan Siklus

Setelah permasalahan ditetapkan, pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus

pertama yang terdiri atas empat kegiatan. Apabila sudah diketahui

keberhasilan atau hambatan dalam tindakan yang dilaksanakan pada siklus

pertama, peneliti kemudian mengidentifikasi permasalahan baru untuk

menentukan rancangan siklus berikutnya. Kegiatan pada siklus kedua, dapat

berupa kegiatan yang sama dengan sebelumnya bila ditunjukan untuk

mengulangi keberhasilan, untuk menyakinkan, atau untuk menguatkan hasil.

Pada umumnya kegiatan yang dilakukan dalam siklus kedua mempunyai

berbagai tambahan perbaikan dari tindakan sebelumnya yang ditunjukan

untuk mengatasi berbagai hambatan/kesulitan yang ditemukan dalam siklus

sebelumnya.
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Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Dalam penelitian tindakan

kelas ini menggunakan model spiral yang terdiri dari empat tahap meliputi

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan perbaikan rencana

dalam setiap siklus.

a. Tahapan Perencanaan Tindakan

Tahap perencanaan yaitu merupakan langkah pertama dalam setiap

kegiatan. Rencana akan menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Tahap pelaksanaan sebagai langkah kedua merupakan realisasi dari

rencana yang kita buat. Praktek pembelajaran berdasarkan rencana

tindakan yang telah disusun bersama-sama sebelumnya.

c. Tahap Observasi

Tahap observasi yaitu merupakan kegiatan melakukan pengamatan

terhadap pelaksanaan tindakan. Berdasarkan pengamatan ini kita akan

dapat menetukan apakah ada hal-hal yang perlu segera diperbaiki agar

dapat mencapai tujuan yang kita inginkan.

d. Tahap Refleksi

Tahap refleksi yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan setelah tahapan

tindakan berakhir. Pada kegiatan ini kita akan mencoba melihat kembali

apa yang telah kita lakukan dan apa dampaknya bagi proses belajar.

3.8 Urutan Kegiatan PTK

3.8.1 Siklus I Pertemuan I

a. Tahap Perencanaan Tindakan

Kegiatan dalam tahap perencanaan ini, peneliti menyiapkan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Menyiapkan kelas yang akan dijadikan subjek penelitian, yaitu kelas IV

SDN 1 Rajabasa Raya.

2. Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan

dilakukan penelitian.

3. Membuat Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

4. Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan.

5. Menyusun lembar kegiatan siswa yang akan diberikan pada saat belajar

kelompok.

6. Mempersiapkan perangkat tes formatif hasil tindakan dalam bentuk soal

isian singkat.

7. Menyiapkan format pengamatan/observasi proses pembelajaran.

8. Menyusun alat evaluasi untuk mengukur penugasan siswa terhadap

materi yang disajikan.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang disusun dalam

perencanaan. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang terdapat dalam

sekenario pembelajaran. Adapun urutan kegiatan secara garis besarnya

sebagai berikut:

1. Sebelum materi diberikan, guru menginformasikan materi yang akan

dipelajari untuk memotivasi siswa dalam menerima pembelajaran yang

baru.

2. Guru melakukan pengulasan langsung pengalaman yang pernah dialami

siswa dengan menanyakan kepada siswa: Pernahkah kalian punya

masalah?
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3. Guru  membentuk 8 kelompok yang terdiri atas 5/6 orang dalam setiap

kelompoknya yang memiliki kemampuan heterogen.

4. Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati lingkungkan kelas.

5. Setiap kelompok menyimpulkan hasil pengamatan (interprestasi hasil

pengamatan), apakah ada permasalahan di kelas dan menjawab

pertanyaan di lembar kerja siswa/ LKS (terlampir).

6. Setiap kelompok meramal tentang pengertian masalah sosial.

7. Setiap kelompok mengumpulkan hasil pengamatan dan ramalannya.

8. Setiap kelompok menjelaskan pengertian masalah sosial di depan kelas

secara bergantian sesuai dengan hasil penelitiannya

9. Kelompok yang lain dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat.

10. Guru menanggapi penampilan dari semua kelompok.

c. Tahap observasi

Kegiatan ini dilakukan oleh teman sejawat penulis. Adapun kegiatannya

sebagai berikut:

1. Observer melakukan pengamatan terhadap siswa dan guru (peneliti),

yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.

2. Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format yang telah

disediakan.

d. Tahap refleksi

Setelah melalui proses pelaksanaan dan berdasarkan hasil observasi

peneliti melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran yang

dilaksanakan pada siklus I pertemuan I. Hasil refleksi pada siklus I
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pertemuan I digunakan untuk menyimpulkan tindakan-tindakan yang

dilaksanakan pada pertemuan berikutnya.

3.8.2 Siklus I Pertemuan II

a. Tahap Perencanaan Tindakan

Kegiatan dalam tahap perencanaan ini, peneliti menyiapkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan.

2. Menyusun lembar kegiatan siswa yang akan diberikan pada saat belajar

kelompok.

3. Mempersiapkan perangkat tes formatif hasil tindakan dalam bentuk soal

isian singkat.

4. Menyiapkan format pengamatan/observasi proses pembelajaran.

5. Menyusun alat evaluasi untuk mengukur penugasan siswa terhadap

materi yang disajikan.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang disusun dalam

perencanaan. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang terdapat dalam

sekenario pembelajaran. Adapun urutan kegiatan secara garis besarnya

sebagai berikut:

1. Sebelum materi diberikan, guru menginformasikan materi yang akan

dipelajari untuk memotivasi siswa dalam menerima pembelajaran yang

baru.

2. Guru mengulas  bahan  pengajaran  yang  pernah  dipelajari pada waktu
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sebelumnya, yaitu menanyakan: Apa yang dimaksud dengan masalah

sosial?

3. Guru  membentuk 8 kelompok yang terdiri atas 5/6 orang dalam setiap

kelompoknya yang memiliki kemampuan heterogen.

4. Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati gambar peristiwa

bencana yang ada di buku IPS kelas IV, Mastur, dkk. Penerbit Aneka

Ilmu, halaman 132.

5. Setiap kelompok menyimpulkan hasil pengamatan (interprestasi hasil

pengamatan), dan menjawab pertanyaan di LKS (terlampir).

6. Setiap kelompok meramal tentang faktor-faktor yang menyebabkan

timbulnya masalah sosial.

7. Setiap kelompok mengumpulkan hasil pengamatan dan ramalannya.

8. Setiap kelompok menjelaskan penyebab masalah sosial di depan kelas

secara bergantian sesuai dengan hasil penelitiannya.

9. Kelompok yang lain dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat.

10. Guru menanggapi penampilan dari semua kelompok.

c. Tahap observasi

Kegiatan ini dilakukan oleh teman sejawat penulis. Adapun kegiatannya

sebagai berikut:

1. Observer melakukan pengamatan terhadap siswa dan guru (peneliti),

yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.

2. Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format yang telah

disediakan.
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d. Tahap refleksi

Setelah melalui proses pelaksanaan dan berdasarkan hasil observasi

peneliti melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran yang

dilaksanakan pada siklus I pertemuan II. Hasil refleksi pada siklus I

digunakan untuk menyimpulkan tindakan-tindakan yang dilaksanakan

pada siklus berikutnya.

3.8.3 Siklus II Pertemuan I

a. Tahap Perencanaan Tindakan

Kegiatan dalam tahap perencanaan ini, peneliti menyiapkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

2. Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan.

3. Menyusun lembar kegiatan siswa yang akan diberikan pada saat belajar

kelompok.

4. Mempersiapkan perangkat tes formatif hasil tindakan dalam bentuk soal

isian singkat.

5. Menyiapkan format pengamatan/observasi proses pembelajaran.

6. Menyusun alat evaluasi untuk mengukur penugasan siswa terhadap

materi yang disajikan.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang disusun dalam

perencanaan. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang terdapat dalam

sekenario pembelajaran. Adapun urutan kegiatan secara garis besarnya

sebagai berikut:
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1. Sebelum materi diberikan, guru menginformasikan materi yang akan

dipelajari untuk memotivasi siswa dalam menerima pembelajaran yang

baru.

2. Guru mengulas bahan pengajaran yang pernah dipelajari pada waktu

sebelumnya, yaitu menanyakan: apa saja penyebab terjadiya masalah

sosial?

3. Guru  membentuk 8 kelompok yang terdiri atas 5/6 orang dalam setiap

kelompoknya yang memiliki kemampuan heterogen.

4. Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati gambar macam-macam

masalah sosial.

5. Setiap kelompok menyimpulkan hasil pengamatan (interprestasi hasil

pengamatan) dan mejawab pertanyaan di LKS (terlampir).

6. Setiap kelompok meramal tentang macam-macam masalah sosial.

7. Setiap kelompok mengumpulkan hasil pengamatan dan ramalannya.

8. Setiap kelompok menyebutkan macam-macam masalah sosial di depan

kelas secara bergantian sesuai dengan hasil penelitiannya.

9. Kelompok yang lain dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat.

c. Tahap observasi

Kegiatan ini dilakukan oleh teman sejawat penulis. Adapun kegiatannya

sebagai berikut:

1. Observer melakukan pengamatan terhadap siswa dan guru (peneliti),

yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.

2. Menilai hasil tindakan dengan format yang telah disediakan.
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d. Tahap refleksi

Setelah melalui proses pelaksanaan dan berdasarkan hasil observasi

peneliti melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran yang

dilaksanakan pada siklus II pertemuan I. Hasil refleksi pada siklus II

pertemuan I digunakan untuk menyimpulkan tindakan-tindakan yang

dilaksanakan pada pertemuan berikutnya.

3.8.4 Siklus II Pertemuan II

a. Tahap Perencanaan Tindakan

Kegiatan dalam tahap perencanaan ini, peneliti menyiapkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan.

2. Menyusun lembar kegiatan siswa yang akan diberikan pada saat belajar

kelompok.

3. Menyiapkan format pengamatan/observasi proses pembelajaran.

4. Mempersiapkan perangkat tes formatif hasil tindakan dalam bentuk soal

isian singkat.

5. Menyusun alat evaluasi untuk mengukur penugasan siswa terhadap

materi yang disajikan.

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang disusun dalam

perencanaan. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang terdapat dalam

sekenario pembelajaran. Adapun urutan kegiatan secara garis besarnya

sebagai berikut:
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1. Sebelum materi diberikan, guru menginformasikan materi yang akan

dipelajari.

2. Guru mengulas bahan pengajaran yang pernah dipelajari pada waktu

sebelumnya, yaitu menanyakan: sebutkan masalah sosial yang terjadi di

lingkungan rumahmu!

3. Guru  membentuk 8 kelompok yang terdiri atas 5/6 orang dalam setiap

kelompoknya yang memiliki kemampuan heterogen.

4. Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati gambar macam-macam

masalah sosial.

5. Setiap kelompok menyimpulkan hasil pengamatan (interprestasi hasil

pengamatan) dan mejawab pertanyaan di LKS (terlampir).

6. Setiap kelompok meramal macam-macam-masalah sosial dan cara

penanganannya.

7. Setiap kelompok mengumpulkan hasil pengamatan dan ramalannya.

8. Setiap kelompok menyebutkan macam-macam masalah sosial dan cara

penanganannya di depan kelas secara bergantian sesuai dengan hasil

penelitiannya.

9. Kelompok yang lain dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat.

10. Guru menanggapi penampilan dari semua kelompok.

c. Tahap observasi

Kegiatan ini dilakukan oleh teman sejawat penulis. Adapun kegiatannya

sebagai berikut:

1. Observer melakukan pengamatan terhadap siswa dan guru (peneliti),

yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.
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2. Menilai hasil tindakan dengan format yang telah disediakan.

d. Tahap refleksi

Setelah melalui proses pelaksanaan dan berdasarkan hasil observasi

peneliti melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran yang

dilaksanakan pada siklus II pertemuan II. Hasil refleksi pada siklus II

digunakan untuk menyimpulkan tindakan-tindakan yang dilaksanakan

pada siklus berikutnya. Diharapkan pada siklus ini hasil belajar sudah

optimal sehingga tidak diperlukan siklus berikutnya.

3.9 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan penelitian di kelas IV SDN 1 Rajabasa

Raya Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Adanya peningkatan rata-rata aktivitas dan hasil belajar siswa.

b. Kelas dianggap tuntas belajar apabila 75% dari jumlah siswa memperoleh

nilai lebih dari KKM (65).


